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As exigências para aumento da velocidade, distância e 
largura de banda, impulsionados por inovações tecnológicas, 
tornaram as extensões de LANs por cabo de fibra essenciais 
para muitas indústrias. Embora as vantagens de usar cabo 
de fibra sejam significativas e muitas, substituir um sistema 
de rede inteiro por fibra tem um custo proibitivo para a 
maioria das empresas. Felizmente, os conversores de mídia 
oferecem uma maneira acessível de continuar utilizando a 
infraestrutura e equipamentos presentes, ao mesmo tempo 
em que oferecem os benefícios do cabo de fibra. 

Seja na administração de um call center, uma fábrica ou um 
centro financeiro, a Black Box conta com conversores de 
mídia projetados para ampliar a capacidade de sua rede e 
oferece uma transição eficiente para as tecnologias de 
última geração. 

AUMENTE A CAPACIDADE DE  
SUA REDE EM VELOCIDADE,  
DISTÂNCIA, CAPACIDADE E  
SEGURANÇA COM  
CONVERSORES DE MÍDIA

RECURSOS

Autônomo ou baseado em chassi
Os conversores de multimídia autônomos são projetados 
para converter uma conexão de cobre em fibra, enquanto os 
conversores de multimídia baseados em chassi podem ser 
instalados em locais de alta densidade, tais como centros de 
dados. 

Portas SFP 
Permite a utilização de um transceptor compacto (Small  
Form-factor Pluggable transceiver em inglês ou SFP), 
multimodo ou monomodo, para que um conversor de mídia 
possa ser usado em uma série de locais diferentes. 

Portas de detecção automática 
Permite que os conversores de mídia reconheçam 
automaticamente a velocidade da rede local e ajustem sua 
própria configuração de acordo com ela. 

Auto MDI/MDI-X
Permite que os conversores de mídia reconheçam 
automaticamente o tipo de cablagem e ajustem sua própria 
configuração de acordo com ele. 

Compatibilidade PoE/PoE+
Alimente dispositivos PoE ou PoE+, tais como pontos de 
acesso, câmeras e telefones VoIP via fiação de cobre.  

BENEFÍCIOS

Amplie as distâncias da LAN a partir da utilização de fibra 
Rompa o limite de distância de 100 metros do cabo CATx e 
utilize conexões de fibra para alcançar distâncias de até 80 km.

Proteja seus investimentos em equipamentos preexistentes
Migre uma rede local para fibra enquanto protege seu 
investimento em um hardware preexistente baseado em cobre e 
mantendo a infraestrutura anterior.   

Proteja os dados de interferências
Interferência eletromagnética (EMI ou electromagnetic 
interference em inglês) pode causar corrupção de dados em 
conexões Ethernet baseadas em cobre. Os dados transmitidos 
por cabo de fibra óptica, no entanto, são completamente imunes 
a esse tipo de interferência, garantindo uma transmissão de 
dados otimizada.

Conversão de velocidade  
Converta velocidades de conexão de 10 Mbps para 100 Mbps 
ou de 100 Mbps para 1000 Mbps. 

Transmissão de dados confiável  
Os conversores de mídia apresentam alto MTBF (tempo médio 
entre falhas ou mean time between failures em inglês) e a 
confiabilidade de classe empresarial. 

http://www.black-box.eu/mediaconverter
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NOME DA SÉRIE DESCRIÇÃO SÉRIE PÁGINA

Redes 
simples

Nossos novos e econômicos conversores de mídia oferecem toda a funcionalidade 
que você precisa para integrar fibra e nova tecnologia em sua rede sem gastar 
muito.

Série LHC210 
Série LGC210 3

Micro Mini Conversores de mídia ultracompactos para os espaços mais apertados. Série LMC400
Série LMC4000 4

Fonte de alimentação 
múltipla 

em miniatura

Permite a utilização de um transceptor plugável compacto (Small Form-factor 
Pluggable transceiver em inglês ou SFP), multimodo ou monomodo, para conectar 
o conversor de mídia a vários tipos de cabo de fibra.

Série LHC000
Série LGC120 4

Industrial 
Fonte de alimentação 

múltipla

Conversores plug-and-play ultracompactos que oferecem várias opções de 
alimentação e são projetados para uso em ambientes industriais adversos. 

Série LIC020
Série LGC320 4

PoE/PoE+
Gigabit Ethernet

Alimente dispositivos PoE/PoE+ remotos, como câmeras de segurança, pontos de 
acesso sem fio e muito mais. Série LGC5200 5

PoE/PoE+ Gigabit 
Ethernet Industrial 

Suporta temperaturas extremas e alimenta dispositivos PoE/PoE+ remotos, tais 
como câmeras de segurança, pontos de acesso sem fio e muito mais. Série LGC5300 5

FlexPoint
Modular

Esses conversores autônomos e versáteis podem ser atualizados para um 
sistema baseado em chassi, tornando-os ideais para redes que estão sujeitas a 
atualizações constantes.

LMC1017AE
Série LMC210 6

Módulo 
SFP

Adapte um slot SFP a uma interface de fibra ou de cobre e aumente a velocidade 
de comutação de rede com esses SFPs.

Série LFP400
Série LFP410 
Série LSP420

6

GUIA DE SELEÇÃO  |  CONVERSORES DE MÍDIA E MÓDULOS SFP 

ESCOLHENDO O CONVERSOR MULTIMÍDIA CORRETO 
A Black Box oferece a maior seleção de conversores de mídia de nível comercial e industrial do mercado. Abaixo estão as 
principais características a serem consideradas ao determinar qual conversor de mídia escolher para sua aplicação.

Você também pode usar o nosso seletor de conversor de mídia on-line para determinar o produto certo para suas necessidades. 
Visite: BLACKBOX.COM.BR/MEDIACONVERTERSELECTOR

CÓDIGO DO 
PRODUTO

AUTÔNOMO/
CHASSI VELOCIDADE MÍDIA/CONECTOR DISTÂNCIA

LHC210A Ambos 10/100 Mbps de cobre para 100 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra da tecnologia SFP: SFP Dependente de SFP

LHC211A Ambos 10/100 Mbps de cobre para 100 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra multimodo 1310nm: SC 2 km

LHC212A Ambos 10/100 Mbps de cobre para 100 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra monomodo 1310nm: SC 10 km

LGC210A Ambos 10/100/1000 Mbps de cobre para 1000 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra da tecnologia SFP: SFP Dependente de SFP

LGC211A Ambos 10/100/1000 Mbps de cobre para 1000 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra multimodo 850nm: SC 0,55 km

LGC212A Ambos 10/100/1000 Mbps de cobre para 1000 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra monomodo 1310nm: SC 20 km

LGC215A Independente 10/100/1000 Mbps de cobre para 1000 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra da tecnologia SFP: SFP slot, PoE+ Dependente de SFP

LGC220A Independente 10 Gbps de cobre para 10 Gbps de fibra Cobre: RJ45, fibra da tecnologia SFP: SFP Dependente de SFP

LHGC-RACK Chassis n/d 14 slots com fonte de alimentação CA dupla n/d

SÉRIE LHC200LHGC-RACK

SÉRIE REDE SIMPLES
Novos e econômicos conversores de mídia
• Instalação simplificada plug-and-play
• LEDs de diagnóstico para solução de problemas
• Use como autônomo ou de montagem em rack com o chassi 

opcional de 14 slots
•  Conversão integrada de cobre para fibra para Ethernet rápida, 

Gigabit e mesmo velocidades de 10-Gigabit
•  Compatível com POE+ para alimentar dispositivos como 

câmeras por IP e pontos de acesso de Wi-Fi

http://www.black-box.eu/mediaconverter
http://www.black-box.eu/mediaconverter
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SÉRIE MICRO MINI
Pequenos conversores de mídia para os espaços mais apertados, estendem a fibra  
em até 5 ou 30 km
• Leve fibra ao desktop de forma fácil e econômica
• Ultraleve – pesa apenas 70 gramas 
• Alcança distâncias de até 5 km em fibra multimodo ou de 30 km em fibra monomodo
• Alimentação através de USB ou do adaptador de energia incluído
• Modelos com portas SFP para Ethernet de 100 Mbps ou 1000 Mbps

CÓDIGO DO 
PRODUTO

AUTÔNOMO/
CHASSI VELOCIDADE MÍDIA/CONECTOR DISTÂNCIA

LMC400AE Independente 10/100/1000 Mbps de cobre para 100 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra da tecnologia SFP: SFP Dependente de SFP

LMC401AE Independente 10/100/1000 Mbps de cobre para 100 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra multimodo 1310nm: ST 5 km

LMC402AE Independente 10/100/1000 Mbps de cobre para 100 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra multimodo 1310nm: SC 30 km

LMC4000AE Independente 10/100/1000 Mbps de cobre para 1000 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra da tecnologia SFP: SFP Dependente de SFP

LMC4001AE Independente 10/100/1000 Mbps de cobre para 1000 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra multimodo 850nm: ST 0,55 km

LMC4002AE Independente 10/100/1000 Mbps de cobre para 1000 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra multimodo 850nm: SC 12 km

SÉRIE FONTES DE ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA EM MINIATURA
Leve fibra ao desktop com esses conversores de mídia que economizam espaço
 • Conecte as portas de cobre Ethernet, Ethernet rápida ou Gigabit Ethernet ao cabo de fibra óptica 
• Tamanho compacto - 2,0 A x 4,6 L x 8,6 D cm
• Disponível nas versões de fibra óptica com filamento único ou duplex
• As versões 10/100/1000 gerenciam automaticamente as configurações de velocidade e de 

duplex
• Use como conversores de mídia independentes ou de montagem em rack no chassi de rack 

montável do conversor de mídia opcional
• Alimentado por sua fonte de alimentação CA universal, pela porta USB de um PC (somente a  

série LHC000) ou pelo chassi de rack montável do conversor de mídia opcional

CÓDIGO DO PRODUTO AUTÔNOMO/
CHASSI VELOCIDADE MÍDIA/CONECTOR DISTÂNCIA

LHC013A-R3 Ambos 10/100 Mbps de cobre para 100 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra multimodo 1300nm: ST 2 km

LHC015A-R3 Ambos 10/100 Mbps de cobre para 100 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra monomodo 1310nm: SC 40 km

LGC120A-R2 Ambos 10/100/1000 Mbps de cobre para 1000 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra multimodo 850nm: SC 0,22 km

LGC121A-R2 Ambos 10/100/1000 Mbps de cobre para 1000 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra monomodo 1310nm: SC 10 km

LHC018A-AC-R2 Chassis n/d 18 slots com fonte de alimentação porCA n/d

SÉRIE INDUSTRIAL DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO MÚLTIPLA
Conversores plug-and-play ultracompactos projetados para resistir a temperaturas adversas
• Funcionam como dispositivos independentes ou conversores de mídia baseados em 

chassi e com tecnologia hot-swap
• Fácil instalação – nenhum software necessário
• O chassi de montagem em rack comporta até 18 conversores de mídia, possui 

alimentação CA única e cabe em um rack padrão de 19”

CÓDIGO DO PRODUTO AUTÔNOMO/
CHASSI VELOCIDADE MÍDIA/CONECTOR DISTÂNCIA

LIC022A-R2 Ambos 10/100 Mbps de cobre para 100 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra multimodo 1300nm: ST, PoE PD 2 km

LIC023A-R2 Ambos 10/100 Mbps de cobre para 100 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra multimodo 1300nm: SC, PoE PD 2 km

LIC024A-R2 Ambos 10/100 Mbps de cobre para 100 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra monomodo 1310nm: ST, PoE PD 40 km

LIC025A-R2 Ambos 10/100 Mbps de cobre para 100 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra monomodo 1310nm: SC, PoE, PD 40 km

LGC320A-R2 Ambos 10/100/1000 Mbps de cobre para 1000 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra multimodo 850nm: SC 0,3 km

LGC321A-R2 Ambos 10/100/1000 Mbps de cobre para 1000 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra monomodo 1310nm: SC 15 km

LHC018A-AC-R2 Chassis n/d 18 slots com fonte de alimentação CA simples n/d

SÉRIE LMC4000 

LHC015A-R3

LGC320A-R2

http://www.black-box.eu/mediaconverter
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SÉRIE POE/POE+ GIGABIT ETHERNET
Conecte com fibra e forneça energia para dispositivos PoE remotos
• Possui duas portas de cobre de 10/100/1000 Mbps com velocidade de fibra de 1000 Mbps
• Modelos com portas SFP podem ser personalizados para a taxa de dados e distância de sua 

escolha através do uso de SFPs padrão
• Atua como equipamento de fornecimento de energia (PSE) para o cobre, alimentando 

dispositivos PoE
• As opções de energia incluem fonte de alimentação CA, tomada de energia CC e bloco de 

terminais CC
• Apresenta uma faixa de temperatura ampliada (0° a 70° C) quando usado com alimentação de 

bloco de terminais CC

CÓDIGO DO 
PRODUTO

AUTÔNOMO/
CHASSI VELOCIDADE MÍDIA/CONECTOR DISTÂNCIA

LGC5200A Independente 10/100/1000 Mbps de cobre para 100/1000 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra da tecnologia SFP: SFP, PoE Dependente de SFP

LGC5201A Independente 10/100/1000 Mbps de cobre para 1000 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra multimodo 850nm: SC, PoE 0,55 km

LGC5202A Independente 10/100/1000 Mbps de cobre para 1000 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra monomodo 1310nm: SC, PoE 15 km

LGC5210A Independente 10/100/1000 Mbps de cobre para 100/1000 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra da tecnologia SFP: SFP, PoE+ Dependente de SFP

LGC5211A Independente 10/100/1000 Mbps de cobre para 1000 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra multimodo 850nm: SC, PoE+ 0,55 km

LGC5212A Independente 10/100/1000 Mbps de cobre para 1000 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra monomodo 1310nm: SC, PoE+ 15 km

SÉRIE POE/POE+ GIGABIT ETHERNET INDUSTRIAL
Utilize esse conversor de mídia resistente para conectar-se com a fibra e alimentar dispositivos PoE remotos 
• Suporta temperaturas extremas de -40° a +65° ou +75° C (dependendo do modelo)
• Converte cobre de 10/100/ 1000BASE-T em fibra de 1000BASE-X
• É compatível com os padrões IEEE 802.3af PoE
• Modelos com portas SFP podem ser personalizados para uma interface de sua escolha
• Portas UTP com Auto MDI/MDI-X dispõem de dectecção automática
• Entrada de energia do bloco de terminais CC (46-57 VCC); fontes de  

alimentação com trilhos DIN opcionais (MDR-40-48, SDR-120-48)
• Compatível com dispositivos com alimentação padrão IEEE preexistentes

CÓDIGO DO 
PRODUTO

AUTÔNOMO/
CHASSI VELOCIDADE MÍDIA/CONECTOR DISTÂNCIA

LGC5300A Independente 10/100/1000 Mbps de cobre para 1000 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra da tecnologia SFP: SFP, PoE Dependente de SFP

LGC5301A Independente 10/100/1000 Mbps de cobre para 1000 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra multimodo 850nm: SC, PoE 0,55 km

LGC5310A Independente 10/100/1000 Mbps de cobre para 1000 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra da tecnologia SFP: SFP, PoE+ Dependente de SFP

LGC5311A Independente 10/100/1000 Mbps de cobre para 1000 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra multimodo 850nm: SC, PoE+ 0,55 km

LGC5210A

LGC5310A

O que é o PoE e como funciona?
Uma vantagem significativa oferecida pelo cabo Ethernet de par trançado é fornecer energia elétrica a dispositivos 
elétricos de baixa voltagem com Power over Ethernet (PoE). 
O PoE funciona com o envio de energia pela Ethernet, via CAT5 ou cabo de cobre de desempenho superior, para 
dispositivos habilitados para PoE. Com quatro pares de fios disponíveis, dois cenários são possíveis:

1. Dois dos quatro pares de fios podem ser usados para transmitir dados enquanto os outros dois pares fornecem 
energia. . 

2. Todos os quatro pares de fios podem ser usados para transmitir dados e energia sem que qualquer interferência 
ocorra, porque a corrente PoE transportada pelos fios é uma corrente contínua, enquanto o sinal de dados 
transportado dentro do par é de alta frequência.  
As duas correntes podem ser separadas em cada extremidade por um transformador elétrico.

Conversores de multimídia PoE/PoE+
• Os conversores de mídia PoE PSE fornecem energia para dispositivos PD alimentados por PoE, como pontos de 

acesso Wi-Fi, câmeras IP e sistemas de controle de acesso. Os conversores de mídia PoE PD obtêm sua energia do 
cabo CATx de cobre, eliminando a necessidade de um circuito de energia CA local.

• Os conversores de mídia Compact PoE PSE requerem apenas uma tomada elétrica para alimentar o conversor e um 
dispositivo PoE a partir da tomada elétrica mais próxima. Eles podem ser uma fonte essencial para pontos de acesso 
PoE, câmeras IP e sistemas de controle de entrada.

• Os conversores de mídia Compact PoE PD fornecem uma ponte de cobre para fibra para segmentos de fibra óptica 
Ethernet de longa distância sem a necessidade de uma fonte de alimentação local.

Os conversores de mídia PoE+ ampliam sua rede e alimentam dispositivos que consomem mais energia, como 
equipamentos de videoconferência, câmeras PTZ e pontos de acesso sem fio 802.11n. 

http://www.black-box.eu/mediaconverter
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TRANSCEPTORES DE MÓDULO SFP
Transceptores modulares e flexíveis para equipamentos de comunicação de dados
• Permitem que você adapte um slot SFP a uma interface de fibra ou de cobre
• Por serem transparentes aos dados, essa série SFP é compatível com qualquer padrão  

de rede que opera a velocidades de até 10 Gbps
• O LSP431 é compatível com um diagnóstico ampliado e temperatura operacional

CÓDIGO DO PRODUTO VELOCIDADE MÍDIA/CONECTOR DISTÂNCIA

LFP401 155 Mbps Fibra multimodo 850nm, LC, SFP 2 km

LFP402 155 Mbps Fibra multimodo 1300nm, LC, SFP 2 km

LFP403 155 Mbps Fibra monomodo 1310nm, LC, SFP 30 km

LFP404 155 Mbps Fibra monomodo 1310nm, LC, SFP 60 km

LFP411 1250 Mbps Fibra multimodo 850nm, LC, SFP 0,55 km

LFP412 1250 Mbps Fibra multimodo 1300nm, LC, SFP 2 km

LFP413 1250 Mbps Fibra monomodo 1310nm, LC, SFP 10 km

LFP414 1250 Mbps Fibra monomodo 1310nm, LC, SFP 30 km

LFP415 1250 Mbps Cobre 1000 Base-T, Interface SerDes, RJ45, SFP 100 m

LFP416 1250 Mbps Cobre de 10/100/1000 Base-T, interface SGMII, RJ45, SFP 100 m

LFP418 1250 Mbps Fibra monomodo 1550nm, LC, SFP 80 km

LFP420 1250 Mbps Fibra monomodo de 1310nm RX, 1550nm TX, LC, SFP 10 km

LFP421 1250 Mbps Fibra multimodo de 1310nm TX, 1550nm RX, LC, SFP 10 km

LSP421 10 Gbps Fibra multimodo 850nm, LC, SFP+ 300 m

LSP422 10 Gbps Fibra monomodo 1310nm, LC, SFP+ 10 km

LSP431 10 Gbps Fibra multimodo 850nm, LC, SFP+ 300 m

SÉRIE MODULAR FLEXPOINT
Conversores de mídia pequenos que ampliam o alcance da LAN
• Funcionam como dispositivos de conversão independentes ou 

conversores de mídia baseados em chassi e com tecnologia hot-swap
• Fácil instalação – nenhum software necessário
• O chassi FlexPoint Power comporta até 14 conversores de mídia e 

possui fontes de alimentação hot-swap CA ou CC simples ou dupla
• O chassi se encaixa em um rack padrão de 19”

CÓDIGO DO PRODUTO AUTÔNOMO/
CHASSI VELOCIDADE MÍDIA/CONECTOR DISTÂNCIA

LMC1017AE Ambos 10/100/1000 Mbps de cobre para 100/1000 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra da tecnologia SFP: SFP Dependente de SFP

LMC213AE-MMST-R2 Ambos 100 Mbps de cobre para 100 Mbps de fibra Cobre: RJ45, fibra multimodo 1310nm: ST 2 km

LMC200 Chassis n/d 14 slots com fonte de alimentação CA ou CC simples n/d

LMC200-2PS Chassis n/d 14 slots com fonte de alimentação CA dupla n/d

LMC200

LFP414

LMC1017AE

http://www.black-box.eu/mediaconverter
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Centros de dados

No centro de dados, a conversão de cobre para fibra aumenta a vida útil 
dos seletores de cobre existentes, fornecendo um caminho de migração 
gradual de cobre para fibra. Os conversores de mídia baseados em 
chassi são montados em racks ao lado de seletores de rede, permitindo 
a conversão de portas de cobre de seletores preexistentes em fibra. Os 
conversores de mídia também podem ser usados com novos seletores 
de cobre que possuem portas RJ-45 fixas, e são significativamente mais 
baratos que os comutadores de fibra equivalentes.

FIBRA PARA O DESKTOP

Em vez de incorrer nas despesas de instalação de fibra em toda a sua 
rede e substituir cabos, seletores, patch panels e placas de interface de 
rede, os conversores de mídia podem oferecer as mesmas vantagens de 
uma rede 100% de fibra, mantendo os dispositivos de rede e portas de 
cobre preexistentes com uma boa economia de custos. Os conversores de 
mídia fornecem às organizações uma maneira econômica de aproveitar 
os benefícios das velocidades de 100Mbps e Gigabit disponíveis com 
fibra, e as vantagens PoE do cobre. Um conversor de multimídia autônomo 
localizado atrás de um PC pode conectar um cabo de fibra à sua porta 
Ethernet RJ-45. Ao contrário de um NIC de fibra, os conversores de 
mídia não ocupam um slot no PC nem causam conflitos porque são 
transparentes ao sistema operacional (SO) - não são necessários drivers. 
Acesso elétrico limitado? Nenhum problema. Muitos conversores de mídia 
autônomos podem ser alimentados pela porta USB de um PC.

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

O POE simplifica a instalação de câmeras de segurança por IP, eliminando 
a necessidade de um circuito de energia próximo ao dispositivo instalado. 
Os conversores de mídia POE alimentam esses dispositivos bem como 
sinais de backhaul para centros de dados ou centros de operações 
remotos.

SEGURANÇA INDUSTRIAL E AUTOMAÇÃO

Fábricas e outros ambientes industriais que empregam tecnologia de 
automação exigem dispositivos de rede que possam operar de maneira 
confiável sob condições adversas. Em muitos casos, este equipamento 
pode estar exposto a temperaturas extremas, vibrações, exposição a 
produtos químicos e interferência eletromagnética. Os conversores de 
mídia industriais são um dos muitos dispositivos de nível industrial que 
podem ser empregados para isolar equipamentos essenciais de condições 
adversas e garantir que a integridade da infraestrutura da rede permaneça 
intacta. 

Conectando LANs por fibra

Ao expandir o alcance da LAN para vários locais, os conversores de mídia 
fornecem extensões de LAN que formam uma grande rede que abrange 
uma área geográfica limitada. Como a maioria das redes de instalações 
são de cobre, com um limite de 100m, os conversores de mídia podem 
estender o alcance da LAN sobre fibra monomodo em até 130km com 
comprimento de onda óptica de 1550nm.

APLICAÇÕES DOS CONVERSORES DE MÍDIA
Existem muitas circunstâncias nas quais os conversores de mídia podem facilitar uma ampliação necessária do alcance de 
uma rede de cobre ou fibra preexistentes. Quer isso signifique aumentar a largura da banda, velocidade, distância, resistência à 
interferência, hacking ou, ainda, alimentar dispositivos habilitados para PoE, os conversores de mídia oferecem uma maneira 
econômica de maximizar o potencial de sua rede. 

CENTROS DE DADOS

FIBRA PARA O DESKTOP

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

SEGURANÇA INDUSTRIAL E AUTOMAÇÃO

CONECTANDO LANS POR FIBRA
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COMPETÊNCIA 
Os engenheiros de projeto da Black Box podem orientar na  
avaliação, projeto, implantação e treinamento do sistema. 

VARIEDADE
A Black Box oferece o maior pacote de soluções  
de infraestrutura de TI e de rede do setor. 

SUPORTE 
Para demonstrar nosso total comprometimento com a  
satisfação do cliente, nossa equipe exclusiva de técnicos de 
suporte altamente treinados está disponível gratuitamente 
por telefone, todos os dias do ano. 

GARANTIAS 
Estão disponíveis garantias plurianuais, com extensões por 
períodos similares  e opções de substituição. 

SOLIDEZ FINANCEIRA 
Quase US$ 1 bilhão anual em receita; empresa de capital 
aberto (BBOX). 

EXPERIÊNCIA 
Oferecendo soluções líderes em tecnologia desde 1976, a 
Black Box ajuda mais de 175 mil clientes em 150 países a 
construir, gerenciar, otimizar e proteger infraestruturas de TI. 

CENTRO DE EXCELÊNCIA 
A Black Box oferece um Centro de Excelência disponibilizan-
do serviços profissionais e acordos de suporte que ajudam a 
otimizar os sistemas dos clientes e a maximizar o tempo de 
atividade. 

ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO 
Nossos acordos de níveis de serviço dão aos clientes  
acesso ao suporte técnico, treinamento de produtos,  
engenheiros especializados exclusivos e muito mais. 

POR QUE ESCOLHER A BLACK BOX?
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